
 

 

 

องทัพบกแถลงผลการประชุมผูบังคับหนวยข้ึนตรงของกองทัพบก (นขต.ทบ.) 
ประจําเดือนกันยายน ท่ีมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผู บัญชาการทหารบก        

(ผบ.ทบ.) เปนประธานการประชุมวา ผบ.ทบ. ไดกําชับใหทุกหนวยเรงพัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล รวมถึงเตรียมกําลังใหพรอมกับภารกิจการรักษาอธิปไตย เนนการฝกใหเกิดทักษะความ
ชํานาญ ท้ังสวนบุคคลและเปนหนวย โดยขณะน้ีกองทัพบกไดจัดทําคูมือปฏิบัติการทางยุทธวิธี ซึ่ง
เปนคูมือท่ีรวบรวมความรูและแนวทางปฏิบัติการทางทหารใน ๑๐ วิชาสําคัญ จากเหลาสาย
วิทยาการตางๆ เตรียมแจกจายใหกับกําลังพลไดศึกษาและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ 
อยางไรก็ตาม จากนโยบายในเร่ืองการฝกเปนหนวยทหารทรหดท่ีเปนการพัฒนากําลังพลให
เขมแข็ง อดทน ท้ังรางกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติภารกิจภายใตสภาวะกดดันตางๆ ไดเปนกรณี
พิเศษน้ันขณะน้ีทุกกองทัพภาคกําลังจัดการฝกและทดสอบดังกลาวในทุกพื้นท่ี โดยในเดือน
ธันวาคมน้ีทางกองทัพบกมีกําหนดจัดการทดสอบแขงขันหนวยทหารทรหด โดยใหกองพลทหาร
ราบ กองพลทหารมา และกองพลรบพิเศษ จัดกําลังพลกองพลละ ๑ ชุด ปฏิบัติการเขารวม
ทดสอบ ซึ่งกําลังพลท่ีผานเกณฑจะไดประดับเคร่ืองหมายทหารทรหด เพื่อเปนเกียรติและความ
ภาคภูมิใจแกตนเองและหนวยตอไป 
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นอกจากน้ี ผบ.ทบ. ยังไดสั่งการใหทุกกองทัพภาคนําการฝกแบบประลองยุทธมาใชในการ

ฝกเสริมทักษะดานการรบ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ความคลองตัว การเอาชีวิตรอดในสนามรบ

ใหกับกําลังพล รวมท้ังเพื่อใชเสริมทักษะสําหรับหนวยท่ีปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต

ดวย โดยใหเรงจัดสรางสนามฝกประลองยุทธในทุกกองทัพภาครวมถึงการพิจารณานํากําลังพลไป

ฝกในสนามฝกประลองยุทธอื่นๆดวย ท้ังน้ี การฝกของกําลังพลจะเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานใน

ทุกภารกิจ ใหสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง

ของประเทศ 

บทท่ี ๑ กลาวท่ัวไป 

๑. ความมุงหมาย 

 เอกสารฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนเพื่อใหผูบังคับหนวย , ฝายอํานวยการ และผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการฝกของหนวยทหารไดนําไปใชเปนแนวทางในการเตรียมการฝกใหกับกําลังพล

ของหนวย เพื่อเตรียมเขาแขงขันการฝกหนวยทหารทรหด (ระดับชุดปฏิบัติการ) เน้ือหาตางๆใน

เอกสารฉบับน้ี ไดพัฒนามาสําหรับใชในการแขงขันหนวยทหารทรหดในระดับชุดปฏิบัติการ โดย

นําเน้ือหาบางสวนมาจากการแขงขันการฝกหนวยทหารขนาดเล็ก ณ ศฝยว.ทบ., หลักสูตรทหาร

เสือของ ร.๒๑ รอ., หลักสูตรจูโจม รวมท้ังคําแนะนําจากอาจารยจากเหลาสายวิทยาการท่ีมีความ

เช่ียวชาญในการจัดการแขงขันการฝกในระดับ ทบ. เพื่อทดสอบความแข็งแกรงทรหด (ความสาม

รถในการทํากิจกรรมท่ีตองใชกําลังกายอยางหนัก) , ความอึด (ความสามารถในการทํากิจกรรม

หนักๆไดอยางตอเน่ืองเปนเวลายาวนานเกินกําลังปกติ) และความอดทน (การมีจิตใจมุงมั่นไมยอม

ลมเลิกหรือทอถอย)ของกําลังพลของหนวยทหาร 

๒. นิยามศัพท 

 การแขงขันหนวยทหารทรหด หมายถึง โปรแกรมการทดสอบท่ี ทบ.ไดจัดทําข้ึน

เพื่อทดสอบและทาทายหนวยทหารตางๆ ใน ทบ. ท่ีมีการเตรียมกําลัง เสริมสราง และพัฒนากําลัง

พลของหนวย ใหมีความพรอมแข็งแกรงทรหด เพื่อทําการรบในการเอาชนะภัยคุกคาม , อุปสรรค

และความยากลําบาก โดยใหหนวยทําการคัดเลือกกําลังพลท่ีมีคุณสมบัติดานความแข็งแกรง , 

ทรหดในการใชกําลังกายและกําลังใจ และมีทักษะขีดความสามารถทางยุทธวิธีพื้นฐานเปนตัวแทน

หนวย เพื่อเขารวมทําการทดสอบและแขงขัน หนวยทหารทรหดของ ทบ. โดยมีการแขงขันและ

ทดสอบใน ๓ ลักษณะประกอบดวย 



 

 

 

ดานความแข็งแกรง  Strange Test 

ดานความทนทาน  Endurance Test 

ดานปญญา   Intelligence Test 

 จุดทดสอบ คือ ตําบลท่ีดําเนินการทดสอบตามกิจเฉพาะซึ่งอาจเปนกิจเฉพาะเดียว

หรือหลายๆกิจเฉพาะก็ได ท่ีจุดทดสอบน้ีจะมีกรรมการอยางนอย ๑ คน ปฏิบัติงานอยู 

 กรรมการ คือ ผูท่ีทําการวัดผลการทดสอบท่ีกระทํา ณ จุดทดสอบ และตองมี

ความรู ความสามารถในเร่ืองท่ีตนทําการทดสอบเปนอยางดี 

 สถาน ีคือ สถานท่ีซึ่งรวมจุดทดสอบเขาดวยกัน 

 กิจเฉพาะ คือ เร่ืองท่ีจะทําการทดสอบ โดยท่ีจุดทดสอบจะแบงเร่ืองทดสอบ

ออกเปนเร่ืองเดียวกัน หรือหลายๆเร่ืองก็ได 

๓. ขอบเขตการทดสอบ 

 การทดสอบแขงขันหนวยทหารทรหด ดําเนินการโดยใชหนวยทหารในระดับชุด

ปฏิบัติการ ๖ นาย ปฏิบัติการเปนอิสระโดยแบงการทดสอบออกเปน ๒ ข้ันคือ 

 ข้ันท่ี ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย เปนการทดสอบ

พื้นฐานความแข็งแกรงของรางกาย และความรูความสามารถในการปฏิบัติกิจเฉพาะทางยุทธวิธี

พื้นฐาน 



 

 

 ข้ันท่ี ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี เปนการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

ทางยุทธวิธีของหนวยท่ีตองปฏิบัติภารกิจอยางตอเน่ือง โดยไมมีการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติมใน ๗๒ 

ช่ัวโมง และจะเนนในเร่ืองท่ีตองใชความแข็งแกรงทรหดอดทนตอสภาพแวดลอม และสถานการณ

ท่ีบีบบังคับใหตองปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนด 

 การจัดกําลังในระดับชุดปฏิบัติการ ๖ นาย เปนนายทหาร หรือนายสิบ ไมจํากัด

ตําแหนง อายุ และช้ันยศประกอบดวย 

หัวหนาชุดปฏิบัติการ 

 รองหัวหนาชุดปฏิบัติการ มีหนาท่ีพิเศษ เปนพลวิทยุอีกตําแหนง 

 พลแมนปน   มีขีดความสามารถในการยิงปนเปนอยางดี 

 พลยิง เอ็ม.203  มีหนาท่ีพิเศษ เปนพลเสนารักษอีกตําแหนง 

 พลปนเล็กกล   มีหนาท่ีพิเศษ เปนพลขับอีกตําแหนง 

 พลปนเล็ก   มีหนาท่ีพิเศษเปนพลระเบิดทําลายอีกตําแหนง 

 หมายเหตุ กําลังพลในชุดปฏิบัติการทุกนายตองสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๔. การจัดการทดสอบ 

 หนวยท่ีรับผิดชอบในการจัดการทดสอบมีหนาท่ีดําเนินการ ดังน้ี 

 ๔.๑ จัดทําตารางเวลาในการปฏิบัติ โดยเร่ิมต้ังแตข้ันการเตรียมการจนถึงข้ันการ

ทดสอบ 

 ๔.๒ จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดเกณฑการทดสอบ เพื่อจัดทําหลักเกณฑการ

ทดสอบ , การกําหนดรายการสิ่งอุปกรณท่ีหนวยตองใชในการทดสอบในแตละสถานีทดสอบ 

 ๔.๓ จัดต้ังคณะกรรมการทดสอบ เพื่อทําหนาท่ีช้ีแจงการปฏิบัติในการทดสอบใน

แตละข้ันตอน รวมถึงการตรวจภูมิประเทศ และจัดเตรียมสถานท่ี ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก

ท่ีใชในการทดสอบใหพรอมกอนการทดสอบ 

 



 

 

๕. การจัดตั้งคณะกรรมการทดสอบ 

 จัดจาก ยศ.ทบ., ศม., ศป., ศสพ., ศฝยว.ทบ., กช., พบ., ศบบ., ทภ.๑., ทภ.๒., 

ทภ.๓., ทภ.๔ และ นสศ. 

๖. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทดสอบ 

 ๖.๑ คณะกรรมการทดสอบเปนผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากกองทัพบก 

 ๖.๒คณะกรรมการทดสอบเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการทดสอบ และเปนผู

คัดเลือกเจาหนาท่ีรับผิดชอบสถานีในแตละสถานี/กิจเฉพาะ 

 ๖.๓ ดําเนินการทดสอบใหเสร็จสิ้นภายในเวลา ๗ วันติดตอกัน/หนวย และ

รับผิดชอบในการรายงานผลการทดสอบให ทบ. ทราบหลังเสร็จสิ้นการทดสอบไมเกิน ๗ วันทําการ 

๗. การเตรียมความพรอมของกรรมการ 

 เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเรียบรอย และสมบูรณจึงใหมีการ

ฝกอบรมกรรมการกอนการทดสอบ โดยแบงออกเปน ๒ ข้ัน จํานวน ๕ วัน ดังน้ี 

 ข้ันการฝก กรรมการจะเรียนรูถึงมาตรฐานการทดสอบของกิจเฉพาะท่ีตนเอง

รับผิดชอบเปนกรรมการประเมินผลการทดสอบ 

 ข้ันการซักซอมการปฏิบัติ นายทหารประจําสถานี และกรรมการทุกคนจะตอง

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการประเมินผลการฝก กลาวคือ ทําหนาท่ีเปนท้ังกรรมการ และผูรับการรับ

ทดสอบ สลับกันจนสามารถตอบคําถาม แกไขขอบกพรองในการทดสอบไดทุกข้ันทุกตอน สามารถ

วิจารณการปฏิบัติและมีความชํานาญอยูในเกณฑมาตรฐาน 

๘. การเตรียมการของผูเขารับการทดสอบ 

 ๘.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ ผูเขารับการทดสอบตองเตรียมสภาพรางกายใหพรอมกอนการ

ทดสอบ ซึ่งหากไมมีการเตรียมการท่ีดีอาจไดรับอันตรายระหวางการทดสอบได สําหรับการ

จัดเตรียมสิ่งอุปกรณท่ีใชในการทดสอบใหหนวยดําเนินการตามท่ีหนวยจัดการทดสอบกําหนด เชน 

การแตงกายในการทดสอบแตละสถานีและการจัดชุดสายโยงบา เปนตน 

 ๘.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ ผูเขารับการทดสอบตองเตรียมหนวยใหพรอมกอนการทดสอบ 

โดยเฉพาะการปฏิบัติในกิจเฉพาะพื้นฐานท่ีสําคัญ ไดแก การเดินแผนท่ีเข็มทิศ , การเคลื่อนยาย



 

 

ทางพื้นดินและทางอากาศ , การรองขออากาศยาน , การใชอาวุธ , การปฏิบัติของหนวย

ลาดตระเวน เชน การกําหนดจุดตรวจสอบในเสนทางการลาดตระเวน เปนตน สําหรับการ

จัดเตรียมสิ่งอุปกรณท่ีใชในการทดสอบใหหนวยดําเนินการตามท่ีหนวยจัดการทดสอบกําหนด 

 

๙. การดําเนินการทดสอบ 

 คณะกรรมการจะใหแตละหนวยจับฉลาก เพื่อจัดลําดับหนวยเขารับการทดสอบ 

โดยจะเขาทําการทดสอบหางกันหนวยละ ๑ วันตามลําดับ โดยแบงข้ันการทดสอบเปน ๒ ข้ันตอนดังน้ี 

 การทดสอบข้ันตอนที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย 

กําหนดเปนสถานีทดสอบจํานวน ๖ สถานีประกอบดวย 

 สถานีที่ ๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

- ดึงขอ (๙/๑๙) 

- ลุกน่ัง ๒ นาที (๖๒/๘๒) 

- ดันพื้น ๒ นาที (๕๘/๗๘) 

- ว่ิงระยะทาง ๑ ไมล (๘ นาที) 

สถานีที่ ๒ การทดสอบการวายนํ้า 

- การทดสอบวายตัวเปลา ๓๐๐ ม. 

- การทดสอบเอาตัวรอดทางนํ้า 

สถานีที่ ๓ การทดสอบการขามเคร่ืองกีดขวาง ๑๑ สถานี 

สถานีที่ ๔ การทดสอบเดินเรงรีบ ระยะทาง ๑๒ กม.และการทดสอบการยิงปน  

             ดวยกระสุนจริง 



 

 

สถานีที่ ๕ การทดสอบทัศนคติ 

สถานีที่ ๖ การทดสอบความรูและการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐาน 

การทดสอบข้ันตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี โดยหนวยจะไดภารกิจใหปฏิบัติ

อยางตอเน่ือง ภายในเวลา ๗๒ ช่ัวโมงหนวยจะตองปฏิบัติตามกิจเฉพาะตางๆท้ังการรบในพื้นท่ีปา

ภูเขาและการรบในเมือง เพื่อใหบรรลุภารกิจ ดังน้ี 

- การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี 

- การต้ังฐานลาดตระเวน 

- การซุมโจมตี 

- การปฏิบัติในพื้นท่ีสิ่งปลูกสราง 

- การปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัยและวัตถุระเบิด 

- การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี 

- การจัดต้ังจุดตรวจ/ดานตรวจ 

- การชวยเหลือกูภัยและการอยูรอดในพื้นท่ีการรบ 

- การรักษาพยาบาลและการสงกลับผูบาดเจ็บ 

- การเคลื่อนท่ีในภูมิประเทศยากลําบากภายใตสภาวะกดดัน(หลบหลีก/หลีกเลี่ยง) 

๑๐. ขอตกลงเบื้องตน 

 ๑๐.๑ เมื่อเ ร่ิมทําการทดสอบต้ังแต วันแรกในข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบขีด

ความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวยไปจนจบภารกิจสุดทาย ในข้ันตอนท่ี ๒ การทดสอบทาง

ยุทธวิธี ชุดปฏิบัติการไมสามารถเปลี่ยนผูเขารับการทดสอบไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

๑๐.๒ ในกรณีท่ีมีกําลังพลในชุดปฏิบัติการเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บในระหวาง

การทดสอบจนไมสามารถทําการทดสอบตอไปได (ไมเกิน ๑ นาย) ใหกําลังพลท่ีเหลือทําการ

ทดสอบตอไปจนครบทุกภารกิจ 

๑๐.๓ ในระหวางทําการทดสอบ หากนายแพทยประจํากองอํานวยการทดสอบ ลง

ความเห็นวาไมสามารถทําการทดสอบตอไปได กําลังพลคนน้ันตองหยุดการทดสอบทันที 

 

 



 

 

๑๑. เวลาที่ใชในการทดสอบ 

 การทดสอบท้ัง ๒ ข้ันตอนใชระยะเวลา ๕ วันติดตอกัน โดยมีรายละเอียดการ

ปฏิบัติดังน้ี วันทดสอบท่ี ๑ ถึง ๒ การทดสอบขีดความสามรถเปนบุคคลและเปนหนวย วันทดสอบ

ท่ี ๓ ถึง ๕ การทดสอบยุทธวิธี ๗๒ ช่ัวโมง 

 ท้ังน้ีการทดสอบในวันท่ี ๓ ถึงวันท่ี ๕ เปนการปฏิบัติภารกิจตอเน่ือง ๗๒ ช่ัวโมง 

โดยหนวยจะไดรับมอบภารกิจตางๆตามรายการกิจเฉพาะ โดยไมมีการสงกําลังบํารุงเพิ่มเติม เวน

นํ้า และ สป.๕ ท่ีใชในการทดสอบ 

๑๒. การประเมินผล 

  การประเมินผลจะทําการประเมินผลท้ังเปนบุคคลและเปนหนวย โดยแบงข้ันตอน

การประเมินผลไว ๒ ข้ันตอนดังน้ี 

  ๑๒.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย 

   - สถานีท่ี ๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

   - สถานีท่ี ๒ การทดสอบการวายนํ้า 

   - สถานีท่ี ๓ การทดสอบการขามเคร่ืองกีดขวาง 

   - สถานีท่ี ๔ การทดสอบเดินเรงรีบและยิงปนดวยกระสุนจริง 

   - สถานีท่ี ๕ การทดสอบทัศนคติ 

   - สถานีท่ี ๖ การทดสอบความรูและการปฏิบัติทางยุทธวิธีพื้นฐาน 

  ๑๒.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี แบงเปน ๘ ภารกิจ 

 ๑๓. การจัดลําดับที่ในการทดสอบ 

  แบงเปนประเภทบุคคลและประเภททีม ดังน้ี 

  ๑๓.๑ ประเภทบุคคล คิดคะแนนรวม ดังน้ี คะแนนเปนบุคคล สถานีท่ี ๑ , ๒ และ 

๓ ในข้ันตอนท่ี ๑ รวมกับคะแนนเปนทีมในสถานีท่ี ๔ , ๖ ในข้ันตอนท่ี ๑ และคะแนนในข้ันตอนท่ี 

๒ ทุกภารกิจ 



 

 

  ๑๓.๒ ประเภททีม คิดคะแนนรวม ดังน้ี คะแนนเปนทีมในข้ันตอนท่ี ๑ รวมกับ

คะแนนในข้ันตอนท่ี ๒ ทุกภารกิจ 

  กําลัง/ทีมท่ีมีคะแนนรวมมากกวาจะไดลําดับท่ีดีกวา และหากยังมีคะแนนเทากัน

อีกใหพิจารณาผลคะแนนในภารกิจในข้ันตอนท่ี ๒ เร่ิมจากภารกิจแรกถึงภารกิจสุดทาย 

 ๑๔. รายการสิ่งอุปกรณที่ผูเขารับการทดสอบตองนํามา ดังนี้ 

  ๑๔.๑ อาวุธประจํากาย พรอมซองกระสุน ๒ ซอง 

  ๑๔.๒ ปพ.๘๖ พรอมซองกระสุน ๒ ซอง 

  ๑๔.๓ หมวกเคฟลาร 

  ๑๔.๔ เข็มขัดสนามพรอมสายโยงบา 

  ๑๔.๕ กระติกนํ้าพรอมถุง ๒ ใบ 

  ๑๔.๖ เสื้อกระสุน 

  ๑๔.๗ เสื้อกันฝน 

  ๑๔.๘ เปสนาม 

  ๑๔.๙ พลั่วสนามพรอมซองพลั่ว 

  ๑๔.๑๐ เคร่ืองแบบสนาม 

  ๑๔.๑๑ เข็มทิศ 

  ๑๔.๑๒ เชือกจูโจม, สแนปลิงค, ถุงมือ 

  ๑๔.๑๓ สนับศอก, สนับเขา และถุงมือเปลือยน้ิว 

  ๑๔.๑๔ สมุดพก ปากกา หรือดินสอ 

  ๑๔.๑๕ ไฟฉายพรอมแบตเตอร่ี 

  ๑๔.๑๖ นกหวีด 

  ๑๔.๑๗ หมอขาวสนามพรอมถุง 



 

 

  ๑๔.๑๘ เสื้อคอกลม (เขียว, ลายพราง) 

  ๑๔.๑๙ ถุงเทา 

  ๑๔.๒๐ กางเกงใน 

  ๑๔.๒๑ ผาขาวมา 

  ๑๔.๒๒ รองเทาแตะ 

  ๑๔.๒๓ ของใชสวนตัว 

  ๑๔.๒๔ กลองสองสองตา (หน.ชป.) 

  ๑๔.๒๕ แผนผาสัญญาณ 

  ๑๔.๒๖ ชุดปฐมพยาบาลประจํากายทหาร 

  ๑๔.๒๗ กระเปา ส.พยาบาล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 บทท่ี ๒ รายการทดสอบหนวยทหารทรหด 

 

ข้ันตอนที่ ๑ การทดสอบขีดความสามารถเปนบุคคลและเปนหนวย จัดเปนสถานีทดสอบ 

๖ สถานีมีรายละเอียดการทดสอบแตละสถานี ดังน้ี 

สถานีที ๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

  กิจเฉพาะ :  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย 

  เงื่อนไข : ๑. กําลังพลในชุดปฏิบัติการแตงกายชุกฝกคร่ึงทอน 

    ๒. ทาทีทําการทดสอบม ี๔ ทา คือ ดึงขอ, ลุกน่ัง, ดันพื้น และว่ิง ๑  

ไมลตามลําดับโดยมีเวลาพักแตละทา ๓ นาที 

    ๓. ทดสอบเปนรายบุคคล หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติทาหน่ึง

ทาใดไมผานตามเกณฑท่ีกําหนดสามารถทดสอบในทาตอไปได 

    ๔. กําลังพลชุดปฏิบัติการท้ัง ๖ นายเขาทําการทดสอบพรอมกันใน

ทุกทา สําหรับเวลาพรอมพักจะเร่ิมคิดจากคนสุดทายปฏิบัติเสร็จในแตละทา 



 

 

    ๕. เกณฑ “ผาน” คิดคะแนน๘๐%หากปฏิบัติไดดีกวาเกณฑ 

“ผาน” จะคิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐% 

  มาตรฐาน : ผูเขารับการทดสอบจะตองปฏิบัติตามเกณฑ ดังน้ี 

๑. ดึงขอ เกณฑผาน ๙  คร้ัง เต็ม ๑๙ คร้ัง(ไมจํากัดเวลา) 

๒. ลุกน่ัง เกณฑผาน ๖๒ คร้ัง เต็ม ๘๒ คร้ัง(เวลา ๒ นาที) 

๓. ดันพื้น เกณฑผาน ๕๘ คร้ัง เต็ม ๗๘ คร้ัง(เวลา ๒ นาที) 

๔. ว่ิง ๑ ไมล เกณฑผานใชเวลาไมเกิน ๘ นาที  

(“เต็ม ๖ นาที ๒๐ วินาที) 

สถานีที ๒ การทดสอบว่ายนาํ (๑๐ คะแนน ท่าละ ๕ คะแนน ) 

 กิจเฉพาะ : การทดสอบวายนํ้า 

 เงื่อนไข :  ๑. การทดสอบมี ๒ ลักษณะ คือ การวายนํ้าตัวเปลาระยะ ๓๐๐ เมตร 

และการเอาตัวรอดทางนํ้าระยะ ๑๕ เมตร 

   ๒.การทดสอบวายนํ้าตัวเปลา แตงกายชุดวายนํ้า (กางเกงวายนํ้า, แวนตาวายนํ้า) 

   ๓. การทดสอบเอาตัวรอดทางนํ้า แตงกายชุดฝกพรางปลอยแขน, ชุดสาย

โยงบา และอาวุธประจํากาย 

   ๔. ทดสอบเปนรายบุคคล หากผูเขารับการทดสอบปฏิบัติทาหน่ึงทาใดไม

ผานตามเกณฑท่ีกําหนดสามารถทดสอบในทาตอไปได 

   ๕. การทดสอบจะกระทําตอเน่ืองท้ัง ๒ ลักษณะโดยจะทําการทดสอบวาย

นํ้าตัวเปลากอนและพักสําหรับเปลี่ยนเคร่ืองแตงกายเปนชุดฝก ๑๐ นาที และทําการทดสอบการ

เอาตัวรอดทางนํ้า 

   ๖. ปฏิบัติไดเกณฑ “ผาน” คิดคะแนนเต็มหากปฏิบัติ “ไมผาน” คิด

คะแนนเปน “ศูนย” 

 มาตรฐาน : ๑. การวายนํ้าตัวเปลาระยะ ๓๐๐ เมตรใชเวลาไมเกิน ๑๕ นาที 



 

 

   ๒. การเอาตัวรอดทางนํ้าระยะ ๑๕ เมตร ไมจํากัดเวลาโดยหามเกาะขอบ

สระ หรือเกาะอุปกรณชวยในการลอยตัว, ไมดํานํ้า (ศีรษะหามจมนํ้า) และในระหวางการวายนํ้า

อาวุธประจํากายตองไมจมนํ้า 

หมายเหต ุชุดสายโยงบาประกอบดวย สายโยงบา, เข็มขัดสนาม และกระติกนํ้า ๒ ใบ (นํ้าเต็มกระติก) 

สถานีที ๓ การทดสอบขา้มเครืองกีดขวาง ๑๑ สถานี (๑๐ คะแนน) 

 กิจเฉพาะ : การขามเคร่ืองกีดขวาง ๑๑ สถานี 

 เงื่อนไข : ๑. ผูเขารับการทดสอบแตงกายชุดฝก เคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธตาม

อัตราท่ีกําหนด 

   ๒. เคร่ืองกีดขวาง ๑๑ สถานีรายละเอียดตามผังสถานีทดสอบ 

   ๓. ทําการทดสอบเปนหนวย (บันทึกผลการทดสอบเปนรายบุคคลดวย) 

   ๔. ทําการผานเคร่ืองกีดขวางตามเสนทางท่ีกําหนดจนครบทุกเคร่ืองกีดขวาง 

   ๕. เวลาสิ้นสุดการจับเวลา เมื่อปฏิบัติการไตเชือกไปแตะท่ีคานบน 

   ๖. เกณฑ “ผาน” คิดคะแนน ๘๐% หากปฏิบัติไดดีกวาเกณฑ “ผาน” จะ

คิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐% 

 มาตรฐาน : กําลังพลทุกนายสามารถผานเคร่ืองกีดขวางไดถูกตองและครบทุกเคร่ืองกีด

ขวางตามเวลาท่ีกําหนด โดยคิดเวลาท้ังเปนบุคคลและเปนหนวย 

 ผังสถานีทดสอบการผานเคร่ืองกีดขวาง ๑๑ สถานี 

สถานีท่ี ๑ โหนเชือกขามกําแพง ๖ ฟุต 

สถานีท่ี ๒ สะพานทรงตัว ๑๐ ฟุต 

สถานีท่ี ๓ ขามกําแพงสูง ๑๐ ฟุต 

สถานีท่ี ๔ ขามกําแพงอกไก 

สถานีท่ี ๕ ขามกําแพง ๖ ฟุต 

สถานีท่ี ๖ กระโดดลงกําแพงสูง ๖ ฟุต 

สถานีท่ี ๗ โหนเชือกขามบอนํ้า 

สถานีท่ี ๘ ทรงตัวบนขอนไม 

สถานีท่ี ๙ กระโดดขามบอนํ้า 

สถานีท่ี ๑๐ ตาขายทหารราบ 

สถานีท่ี ๑๑ ไตเชือกแนวด่ิง 

 



 

 

สถานีที ๔ การทดสอบการเดินเร่งรีบ (๑๕ คะแนน) 

กิจเฉพาะที ่๑ : การเดินเรงรีบประกอบเคร่ืองสนามระยะทาง ๑๒ กม. 

เงื่อนไข : ๑. ผูเขารับการทดสอบแตงกายชุดฝก หมวกเคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธ

ตามอัตราท่ีกําหนด 

   ๒. ประกอบเปสนาม โดยมีนํ้าหนักบรรทุกในเปสนามไมรชนอยกวา ๑๕ กก. 

   ๓. ทําการทดสอบเปนหนวย ตามเสนทางท่ีกําหนด (บัมทึกผลการทดสอบ

เปนรายบุคคลดวย) 

   ๔. เกณฑ “ผาน” คิดคะแนน ๘๐% หากปฏิบัติไดดีกวาเกณฑ “ผาน” จะ

คิดคะแนนเพิ่มตามสัดสวนจนถึง ๑๐๐% 

มาตรฐาน : กําลังพลทุกนายตองใชเวลาในการทดสอบไมเกิน ๑๘๐ นาทีโดยคิดเวลาเปนหนวย 

กิจเฉพาะที ่๒ : การยิงปนดวยกระสุนจริง (๕ คะแนน) 

เงื่อนไข : ๑. การยิงปนดวยกระสุนจริงเปนการตอเน่ืองจากการเดินเรงรีบ ระยะทาง ๑๒ กม. 

   ๒. ชุดปฏิบัติการจะมีเวลาพักหลังเดินเรงรีบจบ (คนสุดทายปฏิบัติเสร็จ) 

เปนเวลา ๑๐ นาที 

   ๓. ทําการทดสอบเปนหนวยเขาตามชองยิงท่ีกําหนด 

   ๔. การแตงกาย ชุดฝก หมวกเคฟลาร ชุดสายโยงบา อาวุธตามอัตราท่ี

กําหนด (เวนเปสนาม) 

   ๕. กรรมการเตรียมกระสุนและซองเปลา ดังน้ี 

    ๕.๑ ก.ปลย.ขนาด ๕.๕๖ มม.สําหรับ ปลย.และ เอ็ม.๒๐๓ คนละ ๑๐ นัด 

    ๕.๒ ก.ปลก.ขนาด ๕.๕๖ มม.สําหรับ ปลก. ๒๐ นัด 

   ๖. ทําการยิงตอเปาหุนน่ังลมลุกในระยะ ๒๕ เมตรใชเวลาไมเกิน ๑๐ วินาที 

   ๗. เกณฑการคิดคะแนนนับจากรอยกระสุนถูก โดยคิดคะแนนเปนหนวย 



 

 

มาตรฐาน : หนวยสามารถทําการยิงตอเปาท่ีปรากฏไดคะแนนรวมในเกณฑไมตํ่ากวา ๘๐% 

สถานีที ๕ การทดสอบทัศนคติ (ไม่มีคะแนน) 

กิจเฉพาะ : การทดสอบทัศนคติ 

เงื่อนไข : ๑. ทําการทดสอบหลังจากเดินเรงรีบและยิงปนดวยกระสุนจริงเสร็จ (พัก

ไมเกิน ๕ นาที) 

   ๒. ผูเขารับการทดสอบ เขารับการทดสอบโดยใชแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินทาที, ทัศนคติ, ความเช่ือ, ความเขมแข็งของสภาพจิตใจ 

   ๓. เอกสารท่ีใชในการทดสอบ พบ. เปนผูดําเนินการ 

มาตรฐาน : เปนการประเมินและวิเคราะหผลการทดสอบโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

สถานีที ๖ การทดสอบความรู้และการปฏิบัติทางยุทธวิธีพืนฐาน (๒๐ คะแนน สถานีละ ๕ คะแนน) 

กิจเฉพาะ : การทดสอบความรูทางยุทธวิธี 

เงือนไข : ๑. แบงการทดสอบออกเปน ๔ สถานียอย ไดแก 

- สถานีอาวุธศึกษา ไดแก การถอด-ประกอบ, การยิงและการแกไขเหตุติดขัด

ของอาวุธประจํากาย และ ปพ.๘๖ 

- สถานีแผนท่ี-เข็มทิศ ไดแก การหาท่ีอยูตนเอง และการพิจารณาภูมิประเทศใน

แผนท่ี 

- สถานีการปฐมพยาบาล ไดแก การชวยหายใจ/การนวดหัวใจ และการใช

ผาพันแผลสนาม 

- สถานีทุนระเบิดและกับระเบิด ไดแก การติดต้ัง-ร้ือถอน ทุนระเบิดสังหาร

บุคคล M 18 A 1 

๒. ทําการทดสอบเปนหนวย 

๓. สถานีอาวุธศึกษาใชจับฉลากคนละ ๒ ชนิดอาวุธ สถานีอื่นๆเขารับการ

ทดสอบทุกนาย 

๔. ผูเขารับการทดสอบใชอุปกรณตามท่ีกรรมการไดจัดเตรียมไวในแตละสถานี 



 

 

๕. ผูเขารับการทดสอบปฏิบัติตามท่ีกรรมการในแตละสถานีกําหนด 

มาตรฐาน : ผูรับการทดสอบสามารถใชอุปกรณตามท่ีกรรมการกําหนดและสามารถปฏิบัติ

ตามข้ันตอนไดถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด 

รายละเอียดรายการทดสอบในสถานีท่ี ๖ กําหนดไวในบทท่ี ๓ 

ข้ันตอนที่ ๒ การทดสอบทางยุทธวิธี โดยหนวยจะไดรับภารกิจใหปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

ภายในเวลา ๗๒ ช่ัวโมงโดยไมมีการสงกําลังบํารุง มีรายการกจิเฉพาะท่ีหนวยตองปฏิบัติ ดังน้ี 

กิจเฉพาะที ่๑ การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี 

เงื่อนไข ๑. ชุดปฏิบัติการรับภารกิจใหนํากําลังพลพรอมยุทโธปกรณเขาพื้นท่ีเตรียมพรอม

เพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจ 

  ๒. การเคลื่อนยายเขาพื้นท่ีเตรียมพรอมใหทําการเคลื่อนยายทางอากาศ และทางพื้นดิน 

  ๓. มีอากาศยานสนับสนุนในการเคลื่อนยายทางอากาศ 

มาตรฐาน ๑. เมื่อรับภารกิจหนวยจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง 

  ๒. หนวยสามารถจัดทําแผนการเคลื่อนยายท้ังอากาศและทางพื้นดินไดอยางถูกตอง 

  ๓. หนวยสามารถนํากําลังพลและยุทโธปกรณไปยังพื้นท่ีเตรียมพรอมไดทันตาม

เวลาท่ีกําหนด 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

๒. การจัดทําแผนการเคลื่อนยายทางอากาศ 

๓. การจัดทําแผนการเคลื่อนยายทางพื้นดิน 

๔. การปฏิบัติการเคลื่อนยายทางอากาศและทางพื้นดิน 

๕. การปฏิบัติ ณ พื้นท่ีเตรียมพรอม 

๖. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

 



 

 

กิจเฉพาะที่ ๒ การซุมโจมต ี

เงื่อนไข ๑. หลังจากหนวยนํากําลังพลและยุทโธปกรณเขาพื้นท่ีเตรียมพรอม

เรียบรอยแลวชุดปฏิบัติการไดรับคําสั่งใหปฏิบัติภารกิจการซุมโจมตีในพื้นท่ีและเวลาท่ี

กําหนดโดยปฏิบัติเปนสวนโจมตี 

  ๒. เปาหมายในการซุมโจมตีเปนเปาหุนลมลุก มีระยะหางจากจุดซุมโจมตี 

ประมาณ ๕๐ เมตร 

  ๓. ชุดปฏิบัติการจะไดรับกระสุนจริงในการปฏิบัติ ดังน้ี 

   ๓.๑ ปลย.และ เอ็ม.๒๐๓ ไดรับ ก.ปล. ๕.๕๖ มม.คนละ ๑๕ นัด 

   ๓.๒ ปลก.ไดรับ ก.ปลก. ๕.๕๖ มม. จํานวน ๒๐ นัด 

  ๔. เปาหุนลมลุกจะปรากฏคร้ังละ ๕-๗ วินาทีจํานวน ๓ คร้ัง 

  ๕. สัญญาณเร่ิมการโจมตีเปนระเบิดหนาเปาหมายจํานวน ๑ คร้ัง และ

สัญญาณหยุดยิง พลุสีแดง ๑ ชอ 

  ๖. หลังทําการยิงจบใหปฏิบัติในการตรวจคนและทําลายตอเน่ืองจนจบภารกิจ 

มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง 

  ๒. ชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนยายกําลังและปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จตาม

เวลาท่ีกําหนด โดยไมถูกตรวจพบจากขาศึกกอนการปฏิบัติ 

  ๓. สามารถทําการยิงตอเปาหมายไดผลไมตํ่ากวา ๗๐% 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

๒. การเคลื่อนยายกําลังเขาพื้นท่ีซุมโจมตี 

๓. การปฏิบัติ ณ พื้นท่ีซุมโจมตี 

๔. การปฏิบัติการซุมโจมตี 

๔.๑ ข้ันตอนการปฏิบัติ (การเขาพื้นท่ีวางตัว, การโจมตี, การเจขาตรวจ

คน/ทําลาย, การถอนตัว) 



 

 

๔.๒ ผลการยิงตอเปาหมาย 

  ๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๓ การตั้งฐานลาดตระเวน 

เงื่อนไข ๑. หลังจากปฏิบัติภารกิจซุมโจมตีเสร็จเรียบรอยแลว หนวยจะไดรับภารกิจให

เคลื่อนยายกําลังเขาต้ังฐานลาดตระเวน 

  ๒. ในพิกัดท่ีต้ังฐานมีนํ้าด่ืมถูกซอนไว เพื่อใหหนวยไดคนหา 

มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง 

  ๒. ชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนยายกําลังเขาท่ีต้ังฐานปฏิบัติการไดทันตาม

กําหนดเวลา 

  ๓. ชุดปฏิบัติการสามารถคนหา สป.ได 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามข้ันตอนการนําหนวย 

๒. การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธี 

๓. การปฏิบัติ ณ ท่ีต้ังฐานลาดตระเวน 

๔. การคนหา สป.ท่ีซอนไว 

๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๔ การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสรางและการปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด 

เงื่อนไข ๑. หนวยไดรับภารกิจใหทําการปดลอมตรวจคนตอกําลังขาศึกในพื้นท่ีสิ่งปลูกสราง 

  ๒. ชุดปฏิบัติการเปนสวนหน่ึงของหนวยท่ีทําการปดลอมตรวจคน โดยทําหนาท่ี

เปนชุดตรวจคน 

  ๓. ขณะเขาทําการตรวจคน ตรวจพบวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด 

มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการนําหนวยไดอยางถูกตอง 

  ๒. การปฏิบัติในการตรวจคนเปนไปตามข้ันตอนการปฏิบัติในพื้นท่ีสิ่งปลูกสราง 



 

 

  ๓. ชุดปฏิบัติการสามารถปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัยวัตถุระเบิดไดตามข้ันตอน 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

๒. การเคลื่อนยายเขาไปยังท่ีหมายท่ีกําหนด 

๓. การเขาตรวจคนภายในอาคาร (สิ่งปลูกสราง) 

๔. การปฏิบัติตอวัตถุตองสงสัย/วัตถุระเบิด 

๕. หนวยบรรลุภารกิจและรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๕ การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี (การปฏิบัติฉับพลัน) 

เงื่อนไข ๑. หลังจากชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจการปดลอมตรวจคนเรียบรอยแลว หนวย

ไดรับมอบภารกิจใหทําการลาดตระเวนตามเสนทาง 

  ๒. ชุดปฏิบัติการไดรับการสนับสนุนจักรยานยนต จํานวน ๓ คัน 

  ๓. เสนทางลาดตระเวนมีขาศึกวางระเบิดและชุดซุมโจมตี 

มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการจะตองสามารถตอตานและตอบโตการปฏิบัติของฝายตรงขามได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ๒. การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการตองเปนไปอยางอัตโนมัติ มีการสั่งการนอยท่ีสุด 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

๒. การตอตานและตอบโตการซุมโจมตี 

๓. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๖ การจัดตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจ 

เงื่อนไข ๑. หลังจากปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนเสนทางเรียบรอย ชุดปฏิบัติการไดรับ

ภารกิจในการจัดต้ังจุดตรวจ/ดานตรวจ ตามจุดและหวงเวลาท่ีกําหนด 

  ๒. กรรมการจัดเตรียมอุปกรณในการปฏิบัติ ณ จุดท่ีต้ังจุดตรวจ/ดานตรวจ 



 

 

มาตรฐาน ๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

  ๒. การจัดต้ังจุดตรวจ/ดานตรวจ 

  ๓. การตรวจคนบุคคลและยานพาหนะ 

  ๔. การตอตานและตอบโตการถูกลอบโจมตีจุดตรวจ/ดานตรวจ 

  ๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๗ การชวยเหลือกูภัยและการอยูรอดในพื้นที่การรบ 

เงื่อนไข ๑. หลังจากการปฏิบัติการจัดต้ังจุดตรวจ/ดานตรวจเรียบรอย ชุดปฏิบัติการไดรับ

แจงจากหนวยเหนือมีฝายเราไดรับบาดเจ็บและซอนตัวอยูในพื้นท่ีการรบ 

  ๒. ชุดปฏิบัติการตองทําการคนหาผูบาดเจ็บและทําการรักษาพยาบาลข้ันตน และ

นําผูบาดเจ็บมายังพื้นท่ีปลอดภัยและทําการสงกลับทางอากาศ 

มาตรฐาน ๑. ชุดปฏิบัติการสามารถคนหาผูบาดเจ็บและทําการรักษาพยาบาลไดถูกตองตาม

หลักการและทันตามเวลาท่ีกําหนด 

  ๒. ชุดปฏิบัติการสามารถเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังพื้นท่ีปลอดภัยและสงกลับทาง

อากาศได 

การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ 

๑. การปฏิบัติตามระเบียบการนําหนวย 

๒. การคนหาผูบาดเจ็บและการรักษาพยาบาล 

๓. การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บท้ังทางพื้นดิน 

๔. การรองขอและการสงกลับผูบาดเจ็บทางอากาศ 

๕. การรายงานผลการปฏิบัติใหหนวยเหนือทราบ 

กิจเฉพาะที่ ๘ การหลบหลีก/หลีกเลี่ยง 

เงื่อนไข ๑. หลังจากการสงกลับผูปวยเจ็บทางอากาศเสร็จเรียบรอยแลว หนวยเหนือแจงวา

มีขาศึกทําการไลติดตามเพื่อทําลายกําลงัของชุดปฏิบัติการ 



 

 

  ๒. ชุดปฏิบัติการจะตองเคลื่อนยายกําลัง เพื่อหลกเลี่ยงการปะทะและการไล

ติดตามมายังพื้นท่ีฝายเราใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

  ๓. ตามเสนทางการหลบหนีมีการขามลํานํ้าโดยใชเรือยาง โดยกรรมการจะ

จัดเตรียมเรือยางไวให ณ จุดท่ีกําหนด 

มาตรฐาน ชุดปฏิบัติการสามารถนํากําลังพลทุกนายมายังพื้นท่ีฝายเราไดตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม

มีการปะทะ หรือถูกโจมตีจากฝายขาศึก 

 

 

 

 


